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Política 
 
La política del Consorci per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees 
residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport es basa en els aspectes 
següents: 

• Desenvolupar les funcions atribuïdes pels seus Estatuts, de conformitat amb la 
regulació establerta al Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme. 

• Administrar els béns i recursos públics eficientment i amb austeritat. 

• Desenvolupar una actuació administrativa amb objectivitat; transparència; 
racionalitat; responsabilitat; i cooperació, col·laboració i coordinació amb la resta 
d’administracions públiques. 

• Garantir la formació paritària, respecte als ens consorciats, dels òrgans de govern, i 
la presa de decisions de manera col·legiada. 

• Assegurar que el personal que desenvolupa les tasques del Consorci té una 
qualificació i formació actualitzada, i observa les normes sobre seguretat i salut 
laboral. 

• Garantir l’avaluació de l’activitat del Consorci, mitjançant la Intervenció de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat i les auditories externes financera, normativa i 
operativa, incorporant les recomanacions emeses. 

 
Principis 
 
Els membres i personal que desenvolupa tasques del Consorci Prat Nord han de respectar el 
Codi de conducta i bon govern aprovat en data 28 d’abril de 2021, així com complir els 
principis ètics fonamentals següents: 

• Desenvolupar la seva actuació de manera objectiva orientada a l’interès comú. 

• Actuar amb lleialtat i bona fe amb el Consorci i els ciutadans. 

• Respectar els drets fonamentals i llibertats públiques. 

• Complir amb les seves tasques amb eficàcia, economia, eficiència i diligència. 

• Mantenir discreció sobre els assumptes que coneguin per raó del seu càrrec. 
 
Missió i visió 
 
La missió del Consorci Prat Nord consisteix en desenvolupar i executar el planejament 
urbanístic de les actuacions al sector Eixample Nord, i a les àrees residencials estratègiques 
Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, a través de: 

• Aconseguir una ordenació urbanística sostenible on l’aprofitament climàtic, 
l’arquitectura passiva i l’eficiència energètica siguin presents. 

• Assolir una diversitat d’usos i d’activitats compatibles amb la residència, la qual 
també ha de comptar amb una diversitat d’oferta que estigui a l’abast de tota la 
ciutadania. 

• Procurar una mobilitat sostenible on el transport públic sigui prioritari sobre el privat, 
on es faci un ús racional i proporcionat de l’espai públic, i es fomentin els itineraris 
per vianants i bicicletes. 

La visió es concreta en continuar impulsant el desenvolupament i l’execució urbanística en 
els seus tres àmbits d’actuació. 

 
 
 


